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Protokoll för styrelsemöte 2017-11-07 
 

Namn  Närv Frånv 

Peter Karlsson Ordförande X  

P-O Irvestam  Vice ordförande X  

Staffan Hummerhielm Kassör X  

Solveig Larsson Sekreterare X  

Roland Strid Ledamot X  

Yvonne Ihlbom Ledamot X   

Mattias Lindenlöv Ledamot X  

Katarina Chmaj Suppleant  X 

Robert Andersson Suppleant  X 

 
§ 117 Dagordning 

Godkändes. 
 

§ 118 Föregående protokoll 
Styrelsemöte nr 8, 2017-10-09 och styrelsemöte nr 9 via e-post, 2017-10-29 
godkändes. 
 

§ 119 Medlemsförändringar 
Denis Ramadanovic och Emina Rifati, Rattgatan 113. Välkomna till området! 
 

§ 120 Ekonomi 
Bokslutet för perioden 2016-10-01--2017-09-30 är klart för revision. 
Budgetförslag för perioden 2017-10-01 till 2018-09-30 togs fram under 
styrelsemötet. Styrelsen kommer föreslå stämman att höja kvartalsavgiften med 142 
kr/kvartal. Budgetförslaget i sin helhet kommer att presenteras på föreningsstämman 
och i årsberättelsen. 
 

§ 121 Byggnader 
 På området har fyra LED-armaturer monterats i stället för nuvarande typ av 

gatubelysning. 
Beslut togs på mötet att vi byter till LED-armaturer på all gatubelysning 
samtidigt, det innebär att vi byter 56 stycken till. Kostnaden på 53 200 kr 
beräknas vara intjänad efter ca 3 år. 

 
§ 122 Rekreationsytor mm 

 Svensk Markservice AB fick uppdraget att iordningsställa lekplats F. Beslut 
togs också om att köpa in en ny gungbräda när markarbetet är klart. 

 Markservice jämnar ut marken mellan fotbollsplanen och tennisbanan så att 
området blir lättare att sköta. 

 Besiktning av lekplatserna har utförts under hösten. Det fanns lite att åtgärda 
på några av dessa. 

 Nätet på tennisplanen har tagits bort för vinterförvaring. 
 Kontaktombudsbytet i januari sker som vi gjort de senaste åren. 

Styrelsemedlemmar finns tillgängliga under tre kvällar i styrelserummet. 
Gamla och nya kontaktombud har då möjlighet att välja en kväll som passar. 
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Närmare information vilka kvällar som gäller kommer senare. 
Ta med kontaktombudspärmen! 

 
§ 123 Anläggningar mm 

Vattenavläsningen av huvudmätarna kommer att ske varje månad tills vidare. Detta 
för att hålla koll på förbrukningen. Vid senaste avläsningen låg vi på en 
medelförbrukning av 41,9 m3/dygn sedan lagningen. 
 

§ 124 Utemiljö mm 
 Städdagen flöt på bra. Det var god uppslutning i de flesta områdena. 

Uppställningen av containrarna i 3 veckor togs emot väldigt positivt. 
 Styrelsen beslutade att ta bort de träd som står planterade i ett antal runda 

områden i asfaltsytan. 
 Inför asfalteringen efter vattenläckan måste häckar klippas in, vissa brevlådor 

flyttas, träd och buskar tas bort m.m. De som berörs av detta kommer att 
kontaktas av styrelsemedlem. 

 Informationsblad från Skanska kommer att delas ut till samtliga fastigheter i 
området då det kan beröra oss alla som vistas inom detta område. De kommer 
också att sätta upp varningsskyltar. 

 Asfalteringsarbetet kommer troligtvis att starta första veckan i december. Det 
kommer vara begränsad framkomlighet för biltrafik under tiden justeringen 
och asfalteringen av ytorna utförs. 

 P-O kommer ta kontakt med en arborrist för att se över vad som bör göras 
med träden i vårt område.  

 
§ 125 Administration 

 Förvaltningsberättelsen för perioden 2016-10-01–2017-09-30 är färdig. 
 Sista dagen för inlämning av motioner till stämman är den 1 december. 
 Valberedningen behöver hjälp med att hitta nya intresserade som vill 

engagera sig i föreningens arbete. 
 

§ 126 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 127 Nästa styrelsemöte 
Måndagen den 11 december 2017, kl. 19.00 – 21.00 i styrelserummet. 
 

§ 128 Mötet avslutas 
 
Vid protokollet  Justerat 
   

   Solveig Larsson 
Sekreterare  

 Peter Karlsson 
Ordförande 

 
(Inga bilagor) 
 


